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ผมมโีอกาสดทีี่ไดมาศึกษาที่ MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) อันเปนมหาวิทยาลยัช้ันนําของโลก
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ท่ีนี่มีกจิกรรมทั้งที่
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกบัการศกึษาใหทําตลอดเวลาจน
แทบจะลืมคําวา “เวลาวาง” ไปเลย แมชวงปดเทอมระหวาง
ภาคเรียน  ที่มหาวิทยาลยักม็ีกิจกรรมใหทําเสมอ  ชวง ๔ 
สัปดาหในเดือนมกราคมเปนชวงท่ีเรียกวา ชวงกจิกรรมอสิระ 
(Independent Activities Period – IAP) มีกิจกรรมใหทํา
มากมาย ตั้งแต เยี่ยมชมหองทดลองทางวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร หอดูดาว ทัศนศึกษาเกี่ยวกับศลิปะและ
สถาปตยกรรมในเมืองบอสตนั เรียนภาษาตางประเทศ  ศึกษา
การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ฝกการทําสมาธ ิ  เรียนการเชิดสิงโต หัดทําซูชิ 
(Sushi)   แนวคิดการจัด IAP น้ันนาสนใจมาก  การทีผ่มไดมี
โอกาสเขารวมกิจกรรม IAP ดวยตัวเองทําใหไดเขาใจแนวคิด 
และการจดัการ รวมทั้งวัฒนธรรมของสมาชิกของ MIT และ
คนในสหรัฐอเมริกาไดดีข้ึน  
 

IAP นี้ไดถือกาํเนิดมานานกวา ๓๐ ป ี โดยเนนใหสมาชิกของ MIT ซ่ึงรวมท้ัง นักศกึษา อาจารย พนักงาน
มหาวิทยาลยั และศิษยเกา ไดมีโอกาสจัดกจิกรรม ใหทุนสนับสนุน หรอืเขารวมกิจกรรม ผานกิจกรรมหลายหลาก เชน 
การเยี่ยมชมหองทดลองและพิพิธภัณฑ การชมภาพยนตสารคดีและภาพยนตทัว่ไป การชมดนตร ีและการแขงขนัตางๆ
อีกมากมาย รวมทั้งยังม ีการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสอนทําสิ่งตางๆ อีกดวย 
 

ในภาคเรยีนปกติอาจารยและนักศกึษาอาจไมสามารถหาเวลาที่จะจัด หรือทํากจิกรรมตางๆรวมกันมากนัก  แต
ในชวง IAP นี้เราจะไดเห็นรปูแบบกิจกรรมที่นาสนใจ และแปลกใหมแตกตางไปจากการเรียนในภาคเรียนปกติ การทํา
กิจกรรมในชวง IAP นี้ก็ยืดหยุนกวา และอาจารยมีเวลาใหนักศึกษามากกวาดวย สำหรับอาจารยบางทานก็อาจถือเปน



โอกาสท่ีจะไดทดลองทํากจิกรรมใหมๆ ซ ึ่งอาจนําไปใชในการสอนและการทําวจิัยอีกดวย สวนนกัศึกษาก็มโีอกาสจัด
กิจกรรมของตนเอง รวมทั้งเขารวมกิจกรรมที่ตนสนใจ 
 

กิจกรรมสวนใหญนั้นไมมีหนวยกิตการเรยีน   และกจิกรรมราว ๙๐ เปอรเซนตน้ันทุกคนสามารถเขาไปรวม
ไดเลยโดยไมตองลงชื่อลวงหนา นอกจากนี้บางกจิกรรมก็อาจมีสอนซ้ําหลายครั้งในเวลาที่ตางกนั เชน การสอนใช
โปรแกรม Latex ซึ่งใชในการพิมพผลงานทางวิชาการในหลายสาขานัน้ ไดมีการสอนซํ้ามากถึงหาครั้งในหลายสปัดาห 
ณ เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. นอกจากนี้ MIT ยังไดพิมพเอกสารแจกฟรเีกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด
ของ IAP ใหแกสมาชิกของมหาวิทยาลยัไดรับทราบลวงหนา และมี เวบ็ไซต ที่แนะนําขอมูลลาสุดอยูเสมอ  คงสังเกต
ไดวา รูปแบบการจัดกจิกรรมนั้นยดืหยุนและหลากหลาย ด ังนั้นจึงไมตองแปลกใจวา ทําไมสมาชิกของ MIT จํานวน
มากจึงเลือกอยูที่มหาวิทยาลยัเพ่ือที่จะไดรวมกิจกรรมตางๆ ในชวง IAP ท้ังที่เปนชวงปดเทอมและอยูในชวงทีห่นาว
ที่สุดของป บางวันอุณหภมิสูงสุดที่ -๘ องศาเซลเซียส และในปน้ีชวงทีม่ีลมพัดแรงตอนกลางคนือากาศหนาวถึง – ๒๖ 
องศาเซลเซียสเลยทีเดยีว  
 

ผมเองนัน้ก็ตืน่เตนไมนอยที่ไดมีโอกาสรวมกิจกรรม โดยผมวางแผนไวเบื้องตนวา จะเขารวมกิจกรรม
มากกวา ๓๐ ก ิจกรรม แตเนื่องจากผมกําลังทําวิจยัอยางเขมขนในขณะนี้ดวย ก ็เลยตองตัดใจและเขารวมแคบางกจิกรรม
ดังที่จะเลาสูกนัฟงตอไปครบั เพื่อใหทานผูอานไดเห็นภาพพจนของกจิกรรมในชวง IAP มากยิ่งขึน้ 
 

กิจกรรมที่มีประโยชนตอการเรียนของผมมากที่สุดก็เหน็จะไมพน การเรียนคอรสสั้นๆ เกี่ยวกับคอมพวิเตอร
ซอฟแวร อาทิเชน Maple Matlab Emacs และ Latex เปนตน ผูที่มาสอนก็เปนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือระดับ
ปรญิญาตร ีซึ่งมาสอนในเรือ่งท่ีเขาถนัด น ักศึกษาเหลานี้จะไดรับคาสอนและสามารถนําประสบการณการสอนของตน
ไปใชในการสมัครงาน หรือสมัครศึกษาตอไดอีกดวย แตละว ิชาที่ผมเรียนใชเวลาแคหนึ่งชั่งโมง (แตบางวิชาอาจใช
เวลานานถึง ๑๒ ช่ัวโมง)  มีการเตรยีมเอกสารประกอบการสอนมาเปนอยางด ีในวชิาท่ีผมเรียนขางตนแมผูสอนจะพูด
โดยใชแผนใสประกอบการบรรยาย แตก ็ไมยากนักทีจ่ะทําความเขาใจเนื้อหาที่สอน และเขาใจมากขึ้นมเมื่อกลับไป
อานเอกสารทีแ่จกใหอีกครั้ง แมวาผมจะไมเคยใชโปรแกรมทางคณิตศาสตรท่ีช่ือวา Maple มากอนและใชเวลาเรยีน
เพียงแคหน่ึงชัง่โมงเทานัน้  แตหลังเรยีนจบแลว ผมก็มี
ความรูความสามารถพอที่จะเรยีนรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
เพื่อท่ีจะใชซอฟแวรในการตรวจสอบการคํานวณที่ซับซอน
สําหรับงานวิจยัของผมในวนัรุงขึ้นไดทันที  
 

สัปดาหท่ีผานมาผมไดมีโอกาสรวมงาน การแสดง
ดนตรีประจําปของสมาชกิของภาควิชาคณิตศาตร ซ ึ่งมี
อาจารยและนกัศึกษาในภาควิชาฯ มารวมแสดงดนตรีกนั
อยางคับคั่งรวมสองชั่วโมงเต็ม เครื่องดนตรีท่ีใชมีทั้ง เปยโน 



ไวโอลนิ ก ีตาร ฟลุต แซกโซโฟน พิณแบนโจ (Banjo) และเครื่องดนตรีท่ีผมไมรูจกัอีกหลายชิน้ นอกจากนี้ยังมีการรอง
เพลงประกอบดนตร ีและการอานบทกวีอีกดวย หลังจากการแสดงก็มอีาหารและเครือ่งดื่มแจกผูเขารวมงาน 
 

ตลอดสี่สัปดาหในชวง IAP มีการฉายภาพยนตเกี่ยวกับคาํบรรยายของนักฟสิกสท่ีมีช่ือเสียงที่สุดในโลกคน
หน่ึงที่ช่ือ Richard Feynman รวม ๑๐ เรื่อง ตั้งแตเรื่อง ความสัมพันธของคณิตศาสตรและฟสิกส ไปถึง ความแตกตาง
ระหวางอดีตและอนาคต ทุกคนที่น่ีรูดวีาสมาชิกที่ MIT น้ันงานยุงแคไหน ด ังนั้นจึงไมแปลกใจที่กิจกรรมนีจ้ัดขึ้น
ระหวางเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ซ่ึงทําใหมีผูเขาชมมากถึง ๑๕๐ คน และครึ่งหนึ่งในนั้นรวมทัง้ผมดวยก็นําเอาอาหาร
เขาไปรับประทานในขณะเขาชม เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา 
 

รายการที่ผมประทับใจมากทีสุ่ดก็คงจะเปนโอกาสที่ไดไปรวมทํา กจิกรรมอาสาสมัครที่บานพกัคนไรบาน 
(Homeless Shelter) ท่ีช่ือวา CASPAR ซึ่งอยูติดกับหอพกันักศกึษาแหงหนึ่งชอง MIT กิจกรรมนีจ้ดัโดยกลุมนกัศึกษาที่
เรยีกตนเองวา Hunger Action Group โดยจัดกิจกรรมในชวง IAP ถึงแปดครั้ง เพื่อใหนักศึกษา MIT ไดมโีอกาสทํา
กิจกรรมอาสาสมัครแกคนไรบาน ในวันทีผ่มไปนัน้มีนักศึกษามารวม ๑๑ คน คืนนัน้อากาศนอกอาคารหนาวราว -๑๐ 
องศาเซลเซียส นั่นอาจเปนเหตุใหมีผูไรบานมารวมมากถึง ๕๐ คนในคืนนี้ ในจํานวนนั้นมีผูหญิงอยูประมาณ ๕ คน มี
ทั้งคนผวิขาว ผ ิวดํา และเชื้อสายลาติน (นาสังเกตมากวาไมมีคนเชื้อสายเอเชียเลย)  ที่น่ีเขามีโทรทัศนใหชม ม ีหนังสือ
ใหอานหลายประเภทราว ๕๐ เลม นอกจากนี้ยังมีทีพ่ักใหดวย แตเขาใจวามีกําหนดระยะเวลาที่จะพกัไดในแตละครัง้ 
ด ังนั้นคนที่มาคืนนี้ก็มีท้ังที่พักอยูที่น่ีและทีอ่ื่น นอกจากนีก้็มีบรกิารซกัผา และมีอาหารแจกวันละม้ือในตอนเย็น 
 

พวกเราไดใชเวลาอยูที ่CASPAR ตั้งแต ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. เริ่มจากการทําสลดัผกั และสปาเก็ตตี้กับไสกรอก
หมูในซอสมะเขือเทศ  เราเริ่มใหบริการทุกคนดวยการเสริฟเครื่องดืม่พรอมทั้งขนมปงและสลัดที่โตะท่ีพวกเขานั่งรอ
อยู จากนั้นเขาก็เดินมารับสปาเก็ตตี้ดวยตนเองที่จุดรับอาหาร สําหรับคนที่เดินลําบากก็จะมีบรกิารนําอาหารไปสงให
ถึงที่น่ัง พวกเราไดทําความสะอาดและก็มโีอกาสไปพดูคุยกับคนเหลานั้นบางพอสมควร คนไรบานเหลานี้นาสงสาร

มาก เพราะชวงนี้อากาศหนาวมาก นอกจากนี้ยังมอง
ไดชัดวาหลายคนมีปญหาสุขภาพจิตมาก พวกเรา
สังเกตเห็นไดวาพวกเขามีความประทับใจที่พวกเรา
มาชวยเหลืองานที่นี ่ เขาขอบคุณเมื่อพวกเราทําสิ่งดี
ให บางคนก็อยากมาคุยกับพวกเรามาก คนหนึ่งบอก
วา เขามาจากประเทศกวัเตมาลา เขาพูดอักกฤษได
ไมคลองนกั แตก็พยายามพดูกับพวกเราจนได   
สวนอ ีกคนหนึ่งท่ีผมคุยดวยนานมาก เขาบอกวาเคย
ทํางานลางจานที่ MIT เมื่อหาปกอน  

 



จากการสอบถามนักศึกษาทีจ่ัดกิจกรรมนีก้็ไดทราบขอมูลท่ีนาสนใจหลายอยางเกี่ยวกับ CASPAR  ประการ
แรก อาคารที่ใชอยูนี้เปนของ MIT โดยทางมหาวิทยาลยัยินดีให CASPAR ใชอาคารไดโดยไมคิดคาเชาแตอยางใด การ
สนับสนุนคาใชจายทัว่ไปนัน้เขาใจวาไดมาจากการบริจาคเปนสวนใหญ สวนอาหารนัน้ก็ไดมาจาก Food Bank 
(หมายถึงองคกรท่ีทําหนาทีร่ับบริจาคอาหารและนําอาหารนัน้ไปแจกจายใหกับคนท่ีตองการอาหารตอไป) การทํางาน
สวนใหญก็มาจากอาสาสมัครท่ีผลดักันมาทํางานให เจาหนาทีป่ระจํามีประมาณสองสามคนซึ่งคาดวา นาจะได
เงินเดือนนอยมาก CASPAR นั้นไดเงินชวยเหลือจากรัฐบาง แตหลังจากเหตุการณกอการรายในวันที ่ ๑๑ ก ันยายน 
๒๕๔๔ เงินชวยเหลือกล็ดนอยลง ค ิดแลวกน็าสลดใจไมนอยท่ีเงินจํานวนมากถกูนําไปใชในสงครามแทนที่จะ
นํามาใชในการดแูลคนที่ตองการความชวยเหลือในประเทศ 
 

กอนจะจบเรื่องเลาถึงกิจกรรม IAP ผมกอ็ยากเลากจิกรรมแปลกแตจริงใหฟงสักเลก็นอย ก ิจกรรมแรกก็คือ 
การหาคูออนไลน ( On-Line Dating)  โดยจะมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็น มีเอกสารแจก ทําแบบฝกหัดชนดิที่ทาํคน
เดียวและทําเปนกลุม เรยีนรูการหาบรกิารการหาคูออนไลนท่ีเหมาะสมกับความตองการของตน การโฆษณาตวัเอง 
การตดิตอกันทางอินเตอรเนต็ โทรศัพท และการพบกันโดยตรงอยางปลอดภัย  อ ีกเรื่องอาจจัดไดวาเปนกิจกรรม IAP 
ที่มีการประชาสัมพันธมากทีสุ่ด นั่นคือ  โรงเรียนสรางเสนห ๒๐๐๔ (Charm School 2004)  มีการตดิปายลวงหนา
หลายอาทิตยแทบทุกมุมของมหาวิทยาลยั ปายนั้นมีทั้งขนาดเล็กและใหญหลากหลายสีสันอันสะดดุตาแกผูพบเห็นเปน
อันมาก  การอบรมนี้จดัโดย Division of Student Life มีการอุทิศเวลามากถึง ๕ ๑/๒ ช่ังโมง สําหรับคนที่อยากเรยีนรู
การสรางเสนหใหกับตนเองใหเปนที่สนใจของเพศตรงขาม เชน การถามเพื่อท่ีจะขอไปออกเดทดวย สําหรับผูรวม
กิจกรรมที่ทะเยอทะยานสูงสุดจํานวนหนึ่ง จะไดรับปรญิญาอยางเปนทางการจาก Charm School  สวนเรื่องสุดทายผม
ขอใชช่ือทับศัพทนะครับวา “Sex Toys 101” กิจกรรมนี้ปดปายประกาศทั่วมหาวทิยาลยัวาเปนกิจกรรมของ IAP (แต
ไมมีลงพิมพในหนังสือ และเว็บไซตของ IAP) ในปายบอกวา เปนการแนะนําที่เราใจในการใชของเลนเหลานั้นผาน
ผูเชี่ยวชาญในบรรยากาศที่เปนกันเองและสามารถซื้อของเลนเหลานั้นไดอีกดวย ผมคิดวาการจัดกจิกรรมเหลานี้ก็
สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางบุคคล และกิจกรรมทางเพศของคนในประเทศนี้พอสมควร 

 
 ออ ผมเกือบล ืมบอกไปครับวา ผมไมไดเขารวมกิจกรรมสามอยางหลังแตอยางใดนะครับ ผมไดขอมูลมาจาก
การประชาสัมพันธในมหาวทิยาลยัเทานัน้ โปรดอยาไดเขาใจผมผิดเปนอันขาด ☺ 
 

โดยสรุป IAP เปนแนวคดิการจัดกิจกรรมที่ดแีละนาสนใจมาก เราอาจจะลองนาํไปประยกุตเพ่ือสรางชวง
กิจกรรมอิสระในมหาวิทยาลยัที่เมืองไทย อาจจะลองทําดูสักอาทิตยหน่ึงก็ไดแลวลองประเมนิผลและปรับปรุงให
เหมาะสมตอไป การทีผ่มไดมาศึกษาที่มหาลัยที่มีช่ือเสยีงมากอยาง MIT นั้น กท็ำใหผมเห็นชัดเจนวา เรื่องการจัดการ
นั้นสําคัญไมแพความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาทีเดียว ท ี่น่ีเขารูจักจดัสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเรียน 
การสอน การวิจัย และการทํากิจกรรม จงึทําใหสมาชิกของ MIT ไดเรยีนรูและสรางผลงานทางวิชาการและกจิกรรม
ดานอื่นๆ ออกมามากมาย ทําใหคนท่ีมีความรูความสามารถตองการมาอยูที่นี ่ แตขอเสียของเขาก็คือเขาสรางระบบที่มี
ความเครยีดสงูเกินไป  ผมวามหาวิทยาลยัและองคกรตางๆ ในเมืองไทย ควรใหความสําคัญในเรือ่งการจัดการใหมาก



ข้ึน ศึกษาจากสิ่งที่มีคนทําไวแลว แลวนํามาทดลองปรบัปรุงแกไขและประยกุตใชในแนวทางทีเ่หมาะสมกับสังคมไทย 
เพื่อทําใหคนไทยไดทํางานอยางมีประสิทธภิาพสูง และ มีความสุข กับการทํางานดวยตอไป 


